
HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY DEVÁTÉHO ROČNÍKU,  ZAŘAZENÉ DO PŘÍPRAVNÉ VÝUKY

K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ NELZE PO 11. KVĚTNU MĚNIT. VÝUKA BUDE PROVÁDĚNA VE STÁLE 
STEJNÝCH SKUPINÁCH V POČTU MAXIMÁLNĚ 15- TI ŽÁKŮ. ŠKOLA POVEDE EVIDENCI DOCHÁZKY 
PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ. VZNIKLOU ABSENCI OMLOUVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 
nesmí do školy vstoupit, i když má zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení viz níže. 

S SEBOU                 

 2x  rouška + sáček na odložení roušky.
 Zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení

 O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
(dostupné na e-mailu, sekretariátu školy a webových stránkách školy)

 Přezůvky
 Psací potřeby, učební pomůcky daného předmětu, tedy matematiky a jazyka českého
 Nápoj, svačina

PŘÍCHOD KE ŠKOLE

 ŽÁCI IX.A ČEKAJÍ PŘED VCHODEM,,B“ (NA 2.ST) V 7 : 55, NE POZDĚJI
 ŽÁCI IX.B ČEKAJÍ PŘED VCHODEM,,B“ (NA 2.ST) V 8 : 05, NE DŘÍVE 
 Všichni mají nasazeny roušky, platí povinnost mít zakrytá ústa a nos.
 Před školou se žáci neshlukují, dodržují mezi sebou odstup dva metry.
 Žáky, čekající před školou, si postupně vyzvednou pedagogičtí pracovníci.
 Do budovy školy vstupují pouze žáci, přihlášení k výuce. 

VSTUP DO ŠKOLY A TŘÍDY
 Stále platí, že mají všichni nasazené roušky.
 Do školy vstupují pouze žáci jedné skupiny a to jednotlivě, žáci mezi sebou dodržují odstup 2m. 
 Dle pokynů pedagogického pracovníka se žáci postupně přemístí do šatny, kde se postupně 

přezují. Po přezutí odcházejí neprodleně jednotlivě do určené třídy.
 Ihned při vstupu do třídy si žáci mýdlem a vodou umyjí a připraveným  dezinfekčním roztokem 

vydezinfikují ruce, pak zaujmou místo v lavici, v jedné lavici jeden žák.
 Žáci si ruce umyjí nebo vydezinfikují rovněž po každém vzdělávacím bloku ve své třídě.
 Na pokyn vyučujícího lze roušku odložit do sáčku. 
 Při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety) a o přestávce musí být rouška opět 

nasazena.
 Ve třídě je nutno větrat, v hodině minimálně 5´.

Pokud bude žák během výuky vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí 
žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

V Havířově dne 6. května  2020          


